
Wim’s wandelsuggesties 
Nu dat de georganiseerde wandeltochten op een bijzonder laag pitje draaien gingen we op zoek naar 

alternatieven. We plozen het internet uit en ontdekten algauw dat er heel wat mogelijkheden zijn 

om een mooie wandeling te maken. Hieronder bespreken we een drietal suggesties en geven telkens 

1 of 2 mooie wandelsuggesties mee. 

1/ Provinciale wandelingen 

Deze keer raad ik jullie de Wildenburgwandelroute (10,3km) aan 

die zich situeert tegen de achtergrond van een kasteelpark en een 

Middeleeuws landgoed. Je verkent de omgeving van de Wingense 

wijk Wildenburg en het Ruiseleedse Sint-Pietersveld. De route 

start aan het Sint-Joriskerkje naast het landgoed Blauwhuis en is 

bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. 

Adres voor gps-gebruikers : Beernemsteenweg 167, Wingene. 

 

Dit is een zeer mooie wandeling door verschillende aan elkaar palende natuurgebieden. Ter hoogte 

van het Sint-Pietersveld kan je niet naast de radiotorens kijken die vroeger zorgden voor het contact 

met de zeeschepen. De gebouwen werden geklasseerd en rond die site ontwikkelde zich een 

natuurgebied. Daarnaast wandel je door de “Gulke putten” met zijn veen en natte heide en tevens 

verken je een stukje van de Vagevuurbossen. 

TIP: druk het plannetje af en volg dit nauwkeurig!! 



2/ Knooppuntenwandelingen 

1/ Tussen Oostkamp en Waardamme (14,1km) 

Een fantastisch wandelparcours vindt je ten zuiden van Oostkamp alwaar je het Kamp-en Rooiveld 

verkend. Door het uitbreiden van het wandelknooppuntennetwerk ontstond er hier een schitterende 

wandelroute die je moet gedaan hebben!!! 

Parkeer de auto op het einde van de Nieuwenhovelaan, tegen de bosrand. Voor gps-gebruikers : 

NIEUWENHOVELAAN 100, OOSTKAMP. 

Volg nu onderstaande knooppunten : 

 

  



Meteen duik je het mooie 39ha grote Nieuwenhovebos in dat je zeker zal verbazen. Brede dreven 

wisselen af met smalle kronkelende paadjes en voeren je richting Waardamme en het Rooiveld. Via 

de nieuwe brug over de Rivierbeek stap je het Kampveld binnen waar bossen, graslanden en 

moerasgebieden elkaar afwisselen. Na enkele heerlijke kilometers in dit domein voert een mooie 

rechte dreef je naar de Kampveldhoeve; hierna wacht er een schitterende weidedoorsteek. Zo stap je 

opnieuw het Nieuwenhovebos binnen en met een ‘smile’ tot achter je oren stap je de laatste 

kilometer tot aan de kleine parking langs de Nieuwenhovelaan. 

 

2/ Tussen De Panne en de schreve (14,2km) 

De volgende wandeling werd ingezonden door Marleen en Baudewijn, waarvoor onze dank. In de 

omgeving van De Panne vinden we heel wat natuurgebieden. Deze route verkent vooral het 

duinreservaat “De Westhoek” en flirt eventjes met de Franse grens.  

Parkeer de auto op de parking van het Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne. Voor gps-

gebruikers : OLMENDREEF 2, DE PANNE. 

Volg nu onderstaande knooppunten: 

 

 

Een prachtparcours dat op sommige plaatsen wel een inspanning zal vergen. Je stapt door enkele 

mulle zandstroken en je moet een paar keer klimmen. Daartegenover staat echter dat de beloning 

van je inspanning rijkelijk zal zijn. Mooie uitzichten over dit stukje van de westkust en het 

duinencomplex maken zeer veel goed. Je doorkruist 3 verschillende natuurgebieden die bewijzen dat 

deze Westkust echt wel zeer divers is. Na de doortocht van het Calmeynbos en het natuurreservaat 

“de Westhoek” kronkelt de route ook nog eens door de Oosthoekduinen. 

Plezier verzekerd tijdens deze magnifieke wandeling!!! 



3/ GR-wandelen - Treinstapper 

GR128 Gent Dampoort – Wetteren (24km) 

Voor deze stevige tocht van 24km langs de GR128 kan je misschien wel je gratis Hello Belgium 

Railpass gebruiken want de tocht start aan station Gent Dampoort en stopt aan het station van 

Wetteren.  Het is een zeer mooie vlakke wandeling met behoorlijk wat afwisseling. Zeker doen! 

Beschrijving: 

Je verlaat het station en wandelt onder de sporen door richting 

Sint-Amandsberg. De rood-witte streepjes sturen je nu naar 

het Groot-Begijnhof waar in de glorietijd 600 Begijntjes 

verbleven. We wandelen dwars door deze historische plaats en 

zetten vervolgens koers richting het Broekbos en de Sint-

Baafskouter, een avontuurlijke speelzone met heuvels. Het GR-

pad zoekt z’n weg door parkjes en smalle doorgangen tot we 

Destelbergen binnenwandelen. 

 

 
 

Het Renaertpark is de groene long van de gemeente maar het mooiste is zonder meer het 

natuurreservaat “Damvallei” waar we in een grote cirkel rondstappen. Nu volgen we even de groene 

vallei van de Damsloot en trekken via leuke onverharde natuurwegels naar Laarne. Blikvanger is deze 

gemeente is natuurlijk het kasteel van Laarne, één van de mooiste en best bewaarde waterburchten 

van Europa. De GR loopt rond het mooie 

gebouw om via de Kasteeldreef het dorp 

te bereiken. 

Via landelijke wegeltjes bereiken we de 

boorden van de Schelde en het 

natuurgebied “De Ham”. In ver vervlogen 

tijden betekende dit “een stuk land in de 

bocht van de rivier”. Plots bereiken we 

de brug over de Schelde en dit is voor 

ons het signaal om de mooie GR128 te 

verlaten. Stap over de brug steeds 

rechtdoor tot aan het station van 

Wetteren en neem hier de trein huiswaarts. 



 

 


